
Lämmin tervehdys kaikille,  

  

osastoihin on lähtenyt viime päivinä viestejä koronaan liittyen. Tarkoituksella olemme eri toimialoilla 
rauhoittaneet omaa viestittelyämme sähköpostilla ja eri medioissa - tulemme sen tekemään jatkossakin, 
jotta tieto tulisi jollain tapaa tiivistetysti ja emme rasittaisi kaikkia useasta tiedosta eri puolelta. Korona 
vaikuttaa muutenkin kaikkien elämiin tavalla tai toisella emmekä missään nimessä halua Punaisen Ristin 
väen uupuvan. Toivotan teille hurjasti lämpimiä luovia hetkiä kotipiirissä ja luonnossa. ���  
 
Tämä on siis viestini vielä kotoutumisen tuen puolelta.  Jatkossa SPR Hämeen piiristä tulee infokirje 
osastoihin, joka keskiviikkona huhtikuun loppuun asti. Facebookiin ja Rednettiin tulee myös päivityksiä 
koronaan liittyen.  Vaikka Punainen Risti yhdessä keskittyy nyt koronasta selviämiseen mahdollisimman 
pienin vaurioin ja kaikki toimintamme paitsi valmius (ja muu koronaan liittyvä), ruoka-apu ja 
paperittomien tuki ovat tauolla kaikkien hyvinvoinnin vuoksi, olen kyllä silti täällä teitä varten – jos 
nousee huolia, kysymyksiä tai muuta kotoutumisen tukeen tai paperittomiin liittyen.  
 
Kaikki koronaan liittyvä auttamistoiminta ja henkinen tuki on tietysti kaikille avointa; niin auttajana kuin 
autettavana, mutta tässä viestissä nostan muutaman asian, jotka ovat meidän kotoutumisen tuen 
puolella erityisiä palveluiden kielimahdollisuuksien takia tai erityisiä muuten. Olen erittäin tietoinen 
siitä, että valitettavasti ei ole palveluita, jotka palvelisivat kaiken kielisiä yhtä tasapuolisesti, mutta 
kokoan tähän silti paikkoja, joista voi olla helpotusta. Olkaa yhteydessä, jos tulee jotain kysymyksiä. 
  
Yli 10 kielellä käännetyt tiedot koronasta 
 Koronan ollessa nyt maailmanlaajuinen, koronasta on paljon tietoa eri medioissa ja eri maiden 
toimenpiteet ovat erilaisia. Haasteena on ilmennyt se, että jotkut tiedot ovat ristiriitaisia ja vääriäkin – 
ihan Suomen mediassakin. On selvää, että monet kotoutujat ja paperittomat eivät saa ihan samanlaista 
dataa kuin moni muu tällä hetkellä Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kääntää yli 10 
kielellä tietoa koronasta, nyt on jo selkosuomeksi tietoa. Voit hyödyntää jo käännettyä materiaalia 
viranomaisten taholta täältä https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ota-kayttoosi-
monikieliset-materiaalit-koronaviruksesta. THL:n sivuille tulevat käännökset lähiaikoina heidän sivuille 
https://thl.fi/fi/ 
  
Henkistä tukea arabiaksi ja englanniksi  
Mieli ry:llä on kriisipuhelin arabiaksi ja englanniksi. Aukioloajat ja yhteystiedot näet täältä 
https://mieli.fi/fi/tukea-ja-apua/kriisipuhelin-keskusteluapua-numerossa-09-2525-0111.  
 
Väkivaltaa kohdanneille tukea puhelimitse arabiaksi, venäjäksi ja englanniksi 
 Koronan vaikutus on näkynyt joissakin maissa lähisuhdeväkivallan kasvuna. Väkivaltaa kohdanneet 
voivat saada kriisiapua muilla kielillä puhelimitse Monikanaisten kautta 
https://monikanaiset.fi/yhteystiedot/.  

  

Lisääntynyt rasismi koronan myötä 
 Surukseni tätä on esiintynyt saamani tiedon mukaan. Tällä hetkellä emme pysty tekemään vierailuja 
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tms tähän liittyen, mutta tässä voi olla henkisenä tukena 1. kuuntelemalla 2. olemalla läsnä 3. 
olemalla kieltämättä hänen kokemusta 4. kertomalla rasismin olevan väärin. Tiedätte kyllä ��� Tästä 
on kuitenkin hyvä laittaa minulle vaikka viestiä, niin pystymme reagoimaan kun koronan akuutein 
tilanne on  ohi.  
 
Kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden saapuminen 
 Vielä ennen maanantain Suomen hallituksen tilaisuutta, kiintiöpakolaisia oli tulossa normaalisti 
maahanmuuttoviraston mukaan. Odotan tietoa siitä, että miten lähiaikoina jatkuu niin kiintiöpakolaisten 
, turvapaikanhakijoiden ja paperittomien osalta. Tiedotan heti kun tiedän.  
 
Arjen apu, ystävätoiminta, muu ryhmätoiminta tauolle toukokuun loppuun asti 
 Arjen apu, ystävätoiminta ja muu ryhmätoiminta tulisi jäädä tauolle toukokuun loppuun asti. Tällä 
varmistetaan se, että me Punaisena Ristin vapaaehtoisten hyvinvointi, se että emme levitä sitä ja se, että 
Punainen Risti jatkaa mahdollisimman toimintakykyisenä. Ystävätoiminnassa ja arjen avussa juuri 
maahan muuttaneisiin suosittelen olemaan yhteydessä vaikka videopuhelulla. 
  
Punaisen Ristin työ paperittomien tukena jatkuu 
 Valtakunnallisesti Punaisen Ristin työ paperittomien tukena ei ole lakkaamassa koronankaan aikana. 
Poikkeustilanne tässä yhteiskunnassa laittaa haavoittuvaisessa olevat ihmiset vielä haavoittuvaisempaan 
asemaan. Vielä tästä ei ole kauheasti mediassa puhuttu, mutta Vailla vakinaista asuntoa ry on julkaissut 
hyvän tekstin heidän ajatuksistaan asunnottomien tilanteesta koronan aikana juuri 
https://vvary.fi/vailla-vakinaista-asuntoa-ry-ilmaisee-huolensa-asunnottomien-suojasta-
koronatilanteessa/?fbclid=IwAR1RcGrzjsopKrpp0Jo4YJbwgQXosF9sT55H60d5VC3U9mnwRXUhlzeteA8.  
 
Hämeen ennakkoluuloton edelläkävijä 2020 
 Hämeen ennakkoluuloton edelläkävijä 2020 on Olli Soini ���� Jos haluatte, osasto voi jakaa Faecbook-
päivitystä, joka hänestä tehtiin 
https://www.facebook.com/SPRhameenpiiri/photos/rpp.299003150271633/1334272933411311/?type
=3&theater. Ollista tunnustuksen saajana voi lukea lisää: https://rednet.punainenristi.fi/node/59297. 
Kaikki vuoden 2020 tunnustuksen saajat näkee täältä: 
https://www.punainenristi.fi/uutiset/20200316/punainen-risti-jakaa-ennakkoluuloton-edellakavija-
tunnustuksia. 

 
Toivotan teille kovasti hyvää terveyttä, lämpimiä hetkiä ja iloisia ajatuksia, 

  

Quynh Ly 
 Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
 Suomen Punainen Risti 
 Hämeen piiri 
  
quynh.ly@redcross.fi  
puh. 040 184 6911 
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